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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Elnézést a késésért! Nem magamtól késtem, segítettek benne.  

Megnyitnám a mai ülésünket. Helyettesítés nincs, ha jól tudom. Legelőször a 
napirendi pontokról kell majd szavaznunk, a határozatképességet megállapítottuk.  

Érkezett előterjesztés a napirendi ponthoz kötődően. Megkérném az alelnök 
urat, hogy ismertesse ezt a módosítási javaslatot. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Két módosító javaslatot 

nyújtottam be, tisztelt bizottság. A módosító javaslatok azt tartalmazzák, hogy a 
napirendi javaslat 1. és 3. pontját jelen pillanatban a bizottság ne tárgyalja meg. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Értem. Akkor először ezekről a módosító indítványokról kell hogy 

döntsünk. (Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök Úr! Nagy tisztelettel szeretném 

kérni, hogy Szűcs alelnök úr ezt a módosítást indokolja. Már csak azért is, 
megmondom őszintén, mert az összes kormánypárti nyilatkozattal szemben, 
miszerint a migránskötvényeket ki fogják vezetni vagy ki szeretnék vezetni a magyar 
jogrendből, ennek ellenére a 2018-as költségvetést megalapozó törvénycsomagban 
benne volt az, ami a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló 
törvényben, a letelepedési kötvényekre vonatkozó rész, amely egyértelműen 
kiterjesztette a letelepedési kötvények lehetőségét, tehát a nemzetgazdasági 
minisztert jelölte meg az egész lebonyolítás különböző körülményeinek a 
meghatározásáért, valamint azt is meghatározta, hogy legalább 2 százalék kell hogy 
legyen a piaci kötvény és a többi, és így tovább, tehát rendkívüli pontosításokat 
hajtott végre a kormánypárt még a májusi időszakban pontosan ezen törvény 
kapcsán, tehát még egyszer: a migránskötvények kapcsán. 

Úgy érzem, nagyon is fontos lenne a kormányzat szavahihetőségének 
javításán dolgoznunk, és megmagyarázni akkor számunkra, hogyan lehet az, hogy 
kormánypárti tisztségviselők egyfolytában arról nyilatkoznak, hogy ezt ki akarják 
vezetni, ugyanakkor viszont a jogrendben éppen hogy megerősítik ennek a 
lehetőségét. Úgyhogy nagyon szépen kérem a tisztelt elnök urat, kérje fel Szűcs 
alelnök urat, hogy pontosítsa és részletezze, hogy akkor miért is gondolta, hogy ezt 
visszavonják. Felteszem azért, mert éppen hogy sokkal jobban kidolgozottan akarják 
majd a Ház elé terjeszteni vagy a bizottság elé terjeszteni, nyilván más ésszerű 
magyarázat erre nem lehet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én magam is azért tettem ezt az előterjesztést, 

mert azt gondolom, van értelme erről beszélni, hiszen valóban a kormányzati 
kommunikáció látható módon egy újabb szintre emeli ezt a migránskérdést, most 
éppen Soros Györgyöt találják meg ebben egyfajta generátornak és bűnbaknak. 
Valószínűleg a jó kormányzással már nem tudják a saját szavazóikat megszólítani, 
ezért az ellenségképképzés az, ami hatékonyan tud működni. Valóban ez a kérdés 
rámutatna a költségvetési vonzatán túl arra a helyzetre is, hogy aki fizet, az a 
bevándorló jó bevándorló a Fidesz számára, aki pedig adott esetben menekül az 
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életéért, az viszont nem jó bevándorló. 2015. szeptember 14-én kérdeztem először ez 
ügyben a belügyminiszter urat, és azóta nagyon sok ilyen írásbeli kérdés született 
ezzel a témával kapcsolatban, ezért gondoltam én is, hogy érdemes lenne ezt 
költségvetési aspektusból megvilágítani, hiszen ennek a kérdésnek van egyébként a 
költségvetésre kiható fejezete is.  

(Jelzésre:) Ha Demeter Márta képviselő asszony szót kér, azt meg kell hogy 
szavaztassam először a bizottsággal a házszabály értelmében, hiszen még nem tagja 
a bizottságnak. Csak hogy a vitát tudjuk továbbgördíteni, ezért egy gyors szavazást 
kérnék arról, hogy a bizottság hozzájárul-e ahhoz, hogy Demeter Márta most már 
LMP-s képviselő asszony hozzászóljon ehhez a vitához. Aki egyetért vele, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ha jól látom, egyhangú. 

Így akkor meg is adnám a szót a képviselő asszonynak. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

mindenféleképpen indokolást szeretnék kérni Szűcs Lajos alelnök úrtól, hiszen most 
már hét alkalommal kértem jómagam is a bizottság napirendjére a letelepedési 
kötvényekkel kapcsolatos beszámolót. Az, hogy ezeket mind leszavazták, egyrészt 
nagy gyávaságra vall, a másik pedig az, hogy nyilvánvalóan van mit titkoljanak 
ebben az ügyben. Azt gondolom, az a minimum, hogy megfelelő indokolást fűznek 
ahhoz, hogy miért nem akarják, hogy az Államadósság Kezelő Központ és a 
kormánypárti illetékesek nyilatkozzanak ebben az ügyben.  

Arra felhívnám a figyelmet, hogy míg a magyar kormány 1294 fő esetében 
még attól is elzárkózik, hogy végrehajtson egy bírósági ítéletet, ami kifejezetten a 
kérelmek elbírálására vonatkozna, addig csak a Rogán Antalhoz köthető egyik 
offshore cég, amely a letelepedési kötvényeket forgalmazza, csak 2016-ban 1492 főt 
segített ahhoz, hogy élethosszig tartó telepedési engedélyt kapjon a schengeni 
övezetben, tehát ennyit a Fidesz kommunikációjáról, és ennyit a mindenféle 
konzultációról. Azt gondolom, talán letelepedésikötvény-ügyben kellene 
konzultáljanak a magyar emberekkel, hogy ki adott önöknek arra felhatalmazást, 
hogy 20 ezer embert beengedjenek úgy, hogy 180 milliárdot kaszálnak a 
kormányközeli offshore cégek. Azt gondolom, van miről beszámoljanak, éppen ezért 
szeretnék kérni egy indokolást, hogy mégis ezt miért nem teszik meg, és azt 
gondolom, nyilvánvalóan az oktatással kapcsolatos előterjesztés is van annyira 
fontos, hogy a mai napon tárgyaljon róla a Költségvetési bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdezném az alelnök urat, 

hogy kíván-e hozzáfűzni valamit. (Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azontúl, hogy nem is 

lennénk kötelesek indokolni, hogy miért vesszük le a napirendről, szeretném önöket 
tájékoztatni egy olyan tényről, ami remélem, nem kerülte el senkinek a figyelmét: 
12 óra 46 perc van, 14 perc múlva kezdődik a parlamenti ülés, és nem rendelkezünk 
jelen pillanatban a házelnök úr engedélyével, hogy a bizottsági ülést megtartsuk. Azt 
gondolom, mind a két napirendi pont olyan, amelyik, ha napirendre vennénk, ezt a 
14 percet lényegesen meghaladná. 

 
ELNÖK: Alelnök Úr! Annyit azért hadd pontosítsak, hogy a bizottságot 

eredetileg 11 órára hívtuk össze, és az ön módosítása az előtt érkezett, tehát ez nem 
lehet ok arra, hogy önök miért nem akarják tárgyalni. Már szombaton megkaptam 
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az önök módosítását, a másikat meg pénteken, tehát ilyen értelemben ez egészen 
biztosan nem volt érv amellett, hogy miért nem kéne ezt ma tárgyalni.  

De ha csak ez az egyetlen probléma van, ennek örülök, mert akkor kitűzök 
egy új bizottsági ülési időpontot, és akkor mind a kettő témakört tárgyalni tudjuk. 
Úgyhogy arra kérném a titkárságot, hogy akkor a lehető legrövidebb időn belül egy 
újabb bizottsági ülést hívjunk össze. Az indoklás világos: kevés a 14 perc ennek a 
témának a megtárgyalására. Akkor ezt meg fogjuk oldani, a héten még tartunk 
bizottsági ülést, és akkor ezzel elhárítom ezt az akadályt, hogy 14 percet kelljen 
szánni egy-egy ilyen tárgyalási pontra.  

Viszont akkor nem is indokolnám az oktatással kapcsolatos 
előterjesztésünket, ezt Szakács László képviselőtársammal közösen terjesztettük elő. 
Ez arról szólt volna, hogy meg kellene állítani a magyar oktatási rendszer 
lezüllesztését, és ehhez több forrásra van szükség a stadionépítés, a Várba költözés 
és sok minden más helyett, de akkor ezt az előterjesztést majd akkor fogom 
megtenni, amikor nem 14 perc áll rendelkezésre ezeknek a fontos témáknak a 
megtárgyalására. 

Akkor szavazást kérnék arról, hogy ki az, aki a bizottsági tagok közül 
támogatja a két módosító indítványt, tehát magyarul azt, amit az alelnök úr 
előterjesztett. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
10 igen. Ki nem? (Szavazás.) 2 nem, tartózkodás pedig nem volt. Így ez a két pont 
nem kerülhet a napirendi javaslatok közé.  

Most a megmaradt napirendi pontokról kell hogy szavazzunk, ami a 
2. napirendi pont és az egyebek napirendi pont. Aki ezzel egyetért, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság 
elfogadta. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény módosítása a betöltetlen háziorvosi praxisok 
pályázati keretének megemeléséről szóló T/16620. számú 
törvényjavaslat   
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Így megkezdjük a napirendi pont tárgyalását, ez a 2. napirendi pont az 
eredeti meghívóban: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény módosítása a betöltetlen háziorvosi praxisok pályázati keretének 
megemeléséről. Ezt a törvényjavaslatot egyébként Szabó Timea független képviselő 
önálló indítványként terjesztette a bizottság elé, itt döntenünk kell a képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. A képviselő asszony halaszthatatlan, más 
közérdekű feladat ellátása miatt nem tud részt venni a mai bizottsági ülésen, így 
előterjesztőként nem tudja elmondani, hogy mi indokolja ennek az önálló 
indítványnak a tárgysorozatba vételét, ettől függetlenül a bizottságnak dolga erről 
szavazni. 

Ha más nem kíván hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz, akkor szavazásra 
fogom feltenni. (Senki sem jelentkezik.) Kérdezném, hogy ki támogatja azt, hogy 
tárgysorozatba kerüljön ez az önálló képviselői indítvány. Aki igen, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 10 nem. 
Tartózkodás nélkül a bizottság elutasította ennek az indítványnak a tárgysorozatba 
vételét. 
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Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek bármi olyan észrevétele, tájékoztatása, ami 
a bizottságot érdekelheti? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 

Az ülés berekesztése 

Akkor nagyon szépen köszönöm a bizottság munkáját, és jelentkezünk az új 
időponttal, hogy több időnk legyen megtárgyalni ezeket a kérdéseket. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 
 


